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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr10730
SagsID: EMN-2015-14137

Beslutning
Godkendt
Ej til stede
Rune Dreier Kristensen

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.

Side 3

2 (Offentlig) Opfølgning efter det afsluttende seminar
vedrørende Plejeboligplanen på Ældreområdet med fokus
på Det Gode Hverdagsliv
Sagsbehandler: Dr23714
SagsID: EMN-2015-13343

Resume
Opfølgning på input og kommentarer fra det afsluttende seminar med henblik på stillingstagen
til eventuelle tilføjelser og rettelser.

Indstilling
Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget,



at der tages stilling til eventuelle tilføjelser og kommentarer til Plejeboligplanen og
Politikken om det Gode Hverdagsliv på plejecenter
at Plejeboligplanen, politikken og strategien godkendes i september

Beslutning
Plejeboligplanen og politikken om det Gode Hverdagsliv sendes til høring og der vedlægges et
høringsbrev
Ej til stede
Rune Dreier Kristensen

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
22. juni 2016 holder Ældre- og Handicapudvalget det afsluttende seminar vedrørende
Plejeboligplanen på Ældreområdet med fokus på Det Gode Hverdagsliv. Der er tilmeldt 90
politikere, ledere, medarbejdere, beboere, frivillige og pårørende.
Formålet med det afsluttende seminar er præsentation og kvalificering af Plejeboligplanen og
Politikken om Det Gode Hverdagsliv. Der er planlagt oplæg ved Hans-Jørgen Hørning, Inge
Bank, to lokalledere og derefter gruppedrøftelser med udgangspunkt i på forhånd udarbejdede
spørgsmål.
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Efter det afsluttende seminar tilrettes Plejeboligplanen og politikken og kommentarer og input
fra det afsluttende seminar vil indgå i udarbejdelsen for strategien for udmøntning af
Plejeboligplanen og politikken.
I august lægges Plejeboligplanen og politikken på hjemmesiden om Det Gode Hverdagsliv i
forbindelse med offentlighedsfasen, som løber fra 1. august til 22. august 2016. På
Udvalgsmødet i september præsenteres Ældre- og Handicapudvalget eventuelle kommentarer
modtaget i forbindelse med offentlighedsfasen sammen med strategien for udmøntningen af
Plejeboligplanen og politikken.
Der udarbejdes en pressemeddelelse til Midtjyllands Avis og Silkeborg Kommunes hjemmeside
med orientering om Offentlighedsfasen og hvor materialet kan findes. Kommentarer sendes til
Sundhedsfaglig konsulent Marie Louise Daugaard, som samler alle kommentarerne.

Borgerinddragelse
Til august skal plejeboligplanen og politikken i høring, hvilket vil sige, at alle har mulighed for
at komme med kommentarer og input, inden politik og plejeboligplan endeligt behandles og
evt. godkendes af Byrådet 26. september.
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3 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr10730
SagsID: EMN-2015-14137

Beslutning
Orientering fra Ældrerådet.
Ej til stede
Rune Dreier Kristensen

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Eventuelle emner til udvalgets orientering.
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4 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr10730
SagsID: EMN-2015-14137

Beslutning
Godkendt
Ej til stede
Rune Dreier Kristensen

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem oprette en kommentar og dele den
med mødeadministratoren.

TRYK HER FOR AT GODKENDE
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5 (Offentlig) Drøftelse af tilrettelæggelsen af særlig
tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
Sagsbehandler: Dr20455
SagsID: EMN-2016-04614

Resume
Der redegøres for udviklingen og udfordringerne på STU-området.

Indstilling
Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget,


at sagen drøftes

Beslutning
Drøftet
Ej til stede
Rune Dreier Kristensen

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Generelt
Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) er kun for de unge, der ikke formår at
gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv med evt. omfattende specialpædagogisk
støtte. Ifølge lovgivningen har sådanne unge ret til en 3-årig ungdomsuddannelse, efter at de
har afsluttet grundskolen. Formålet med uddannelsen er, at de unge opnår personlige, sociale
og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.
Jævnfør lovgivningen er det Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) der - i samråd med
den unge og forældrene - skal indstille til kommunalbestyrelsen, at en ung tilbydes en STU.
Myndighedsopgaven (visitationen) og det organisatoriske og økonomiske ansvar varetages via
Handicap- og Psykiatriafdelingen.
Silkeborg Kommunes serviceniveau for STU tilsiger, at uddannelsen som udgangspunkt
tilbydes indenfor Silkeborg kommune / indenfor kommunegrænsen. Endvidere tilsiger
serviceniveauet, at der som udgangspunkt ikke visiteres til tilbud, som ”udløser” / omfatter et
botilbud. De fleste elever undervises via kommunens eget STU tilbud: Lysbro

Side 8

Uddannelsescenter. Nogle elever får tilbud via ikke-kommunale leverandører som f.eks.
Produktionsskolen, Boas, Aspit, Gødvad Beskæftigelses tilbud. Enkelte elever visiteres til tilbud
udenfor kommunen. I 2015 fik således 10 % (2 elever ud af 20) og i 2016 (indtil nu) 23, 8 %
(9 elever ud af 42) andet STU tilbud end Lysbro Uddannelsescenter.
Tilgang
På det seneste har der været tale om en markant tilgang af især over 18-årige elever til STU.
Ældre- og Handicapudvalget blev på sit møde 4. juni 2015 orienteret om dette – herunder om
den budgetmæssige udfordring, som tilgangen medførte. Denne udfordring blev der taget
højde for i forbindelse med vedtagelsen af Budget 16.
I forbindelse med budgetlægningen for 2017 er udvalget på møderne 2. juni og 13. juni 2016
orienteret om en yderligere stigning i tilgang af elever (en stigning på 24 STU-elever fra
skoleåret 2016/17). Den budgetmæssige udfordring herved er nu beregnet til 2,2 mio kr.
Tilgangen hidrører især fra et generelt stigende fokus på at ressourcerne i
beskæftigelsesindsatsen skal målrettes indsatser, der kan få voksne i ordinær uddannelse eller
beskæftigelse. Dette har medført øget fokus på, at de unge, der kan profitere af en STU, skal
tilbydes det, i stedet for at være en del af kontanthjælps- og udannelsesstøttesystemet.
Tilgangen indebærer, at en større andel af eleverne end hidtil har interesse for og magter en
STU med erhvervsfaglige elementer.
Tilbudsviften
Tilgangen - med bl.a. flere elever med interesse for erhvervsfaglige elementer i uddannelsen –
har betydning for hvorledes tilbudsviften bør sammensættes for bedst muligt at imødegå
bredden i målgruppernes behov.
Ældre- og Handicapudvalget blev på møde den 5. november 2015 orienteret om at udviklingen
bl.a. indebærer et behov for udbygning af STU-tilbuddet med flere praktiske/erhvervsfaglige
elementer. Udvalget blev samtidig præsenteret for tre scenarier for hvorledes en sådan
udbygning kunne ske. Udvalget besluttede, at der skulle arbejdes videre med udbygningen via
omlægning af eksisterende kommunale tilbud, samt ved indkøb af bus/”rullende klaselokale”.
Disse nye tilgange vil blive implementeret fra august - med starten af skoleåret 2016/17.
Udbygning via omlægning af eksisterende kommunale tilbud – Den Blå Gård:
Udnyttelsen af de fysiske rammer på Den Blå Gård på Ryvej er udvidet, således at der fra det
nye skoleår vil kunne undervises i praktiske aspekter som grøn pleje og vedligehold (evt. i
samarbejde med Grønt Udehold1), skovbrug (evt. i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen),
ejendomsvedligehold og eventuelt videreudvikling af det eksisterende samarbejde mellem
Den Blå Gård og Høgdal om undervisningselementer indenfor landbrugsområdet.
”Bus / rullende klasselokale”:
Bussen er indkøbt og giver en umiddelbar mulighed for at flytte temaer ud af skolens lokaler –
hvilket også vil give bedre plads til de elever, der modtager undervisning i de faste lokaler.
Fagundervisningen vil for mange elever kunne understøttes ved at der er mulighed for at flytte
faget ud hvor det giver mening, fx biologi ved hav, søer og åer, matematik anvendt i naturen.
Idræt – svømning osv. Tema / opgavearbejde som f.ex. ”Kend din by/dit nærområde”,
virksomhedsbesøg mv.
Udbygning af Lysbro Uddannelsescenter:

1

Et team af borgere i beskyttet beskæftigelse, der foretager grønt og hvidt vedligehold på
LUC, Botilbuddet Tulipanvej, Botilbuddet Solbakkevej og Frydenslund.
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På Lysbro Uddannelsescenter tilbydes der som hidtil undervisning i boglige, kreative og
håndværksmæssige fag eksempel er træværksted, cykel reparationer, IT og medie. Centret er
primo 2016 udvidet med en tilbygning på 250 kvm., for at forbedre de fysiske rammer og give
plads til flere brugere. Det udvider mulighederne for at udfolde sig kreativt og
håndværksmæssigt.
Parallelt med den ovenfor beskrevne udbygning af Lysbro Uddannelsescenters tilbudsvifte med
flere erhvervsrettede undervisningselementer, vil der blive arbejdet på at styrke samarbejdet
med anvendt andre tilbud indenfor kommunen om levering af relevante
undervisningselementer i fht elevernes særlige behov og ønsker. Endvidere vil det også
fremover være nødvendigt at visitere enkelte elever hvis behov ikke kan imødegås lokalt til
tilbud undenfor kommunen.
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6 (Fortrolig) Intern sag
Sagsbehandler: Dr20767
SagsID: EMN-2016-04614
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